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Mijnheer, mevrouw,

U bent opgenomen op de dienst neurochirurgie en neus-, keel-, en oorziekten (NKO). 
Wellicht ondergaat u binnenkort een heelkundige ingreep. Onze zorg is in de eerste 
plaats erop gericht om uw verblijf zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

In deze brochure vindt u de algemene informatie over de meest gebruikte medica-
tie. Als u na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met 
uw behandelend arts of met het verpleegkundig personeel.



Niveau 1: thuismedicatie

Neemt u thuis medicatie, dan geeft u deze op het moment van uw opname aan 
de verpleegkundige. Komt u de avond voor uw operatie binnen, dan mag u, zonder 
tegenbericht, uw thuismedicatie innemen zoals u dat gewend bent.  De anesthesist 
zal deze avond ook langskomen om samen met u uw medicatie te overlopen en te 
beslissen welke medicatie u op de dag van de operatie krijgt. Daarna staan de arts 
en de verpleegkundige in voor de toediening van de medicatie.

Niveau 2: medicatie die de verpleegkundigen in 
opdracht van de arts kunnen geven

 • thrombexinekousen   deze bevorderen de bloedsomloop in de benen
      en voorkomen zo flebitis en trombose.    
      Afhankelijk van de reden van uw opname,
      krijgt u ze aangemeten.

 • bij pijn:    Dafalgan forte  1 g (bruistablet of tablet) 
      tot maximaal 4x/ dag 

 • bij braakneigingen of braken:  Domperidone 10 mg (smelttablet)
      tot maximaal 4x/dag

 • bij maaglast:   Riopan gel 
      tot 4x/dag

 • bij keelpijn:    10 ml Amylocaïne oplossing, gorgelen 
      tot 4x/dag

 • bij irritatie van de ader  Reparil gel aan de huidirritatie

 • bij hoest:    Bronchosedal siroop tot 4x/dag 
      voor diabetici: Sinecod siroop tot 4x/dag 

 • bij inslaapproblemen:   Zolpidem 10 mg 
 

• bij stoelgangsproblemen:   Movicol neutraal zakje, 2x/dag. 
      Onvoldoende effect? Eénmalig 10 druppels  
      Laxoberon. 
      Geen effect? Zelfde middag of avond nog   
      fosfaatlavement.

 • bij diarree:    Imodium 2 mg (smelttablet) 
      startdosis 2 tabletten, nadien elke keer 1 tablet  
      bij losse stoelgang

 • bij verkoudheid:   dampen met menthol in alcohol

 • bij niezen:    Clarinase Repetab 120/5 mg 
      tot 2x/dag

 • bij hoge bloeddruk:   éénmalig Amlodipine 5 mg (tablet)

 • voor mondverzorging:   Hextril oplossing 
      tot 4x/dag

Niveau 3: medicatie na anesthesie

De eerste 24 uur na een heelkundige ingreep is de anesthesist verantwoordelijk 
voor de pijnbehandeling. Ook Fraxiparine valt onder zijn bevoegdheid. 



Niveau 4: specifieke medicatie enkel op 
doktersvoorschrift en meestal door een chirurgische 
ingreep

1. Pijnstillers

  Intraveneus of via de bloedbaan
  • Paracetamol 
  • Taradyl of Dynastat (NSAID = Niet Steroïdaal Anti Inflammatoir   
   Geneesmiddel)
  • Contramal 

  Intramusculair of via de spieren
  • Dipidolor
  • Pethidine
  • Diclofenac (NSAID)
  • Synacthen of Synacthen Depot 

  Oraal of via de mond
  • Dafalgan
  • Ibuprofen (NSAID)
  • Diclofenac (NSAID)
  • Contramal 
  • Valium of Diazepam 

  Dermaal of via de huid 
  • Transtec-klever
  • Durogesic-klever

2. Antibiotica: infectieremmend en infectiebehandelend

  Intraveneus (via de bloedbaan)
  • Cefazoline
  • Zinacef of Cefuroxime 

  Oraal (via de mond)
  • Zinnat (in te nemen na de maaltijd)

 3. Corticoïden 

  Intraveneus (via de bloedbaan) of intramusculair (via de spieren)
  • Solu-Medrol
  • Solu-Cortef
  • Synacthen of Synacthen Depot

  Oraal (via de mond)
  • Medrol tablet 

4. Bij misselijkheid en braken

  Intraveneus (via de bloedbaan) of intramusculair (via de spieren)
  • Zofsetron
  • Dehydrobenzperidol
  • Aacidexam
  • Litican 

  Oraal (via de mond)
  • Domperidone smelttablet
  • Riopangel (vermindert de hoeveelheid zuur en vormt een   
   beschermende laag op de maagwand)

5. Tromboseremmer
  • Fraxiparine  onderhuids

6. Premedicatie

  • Op voorschrift van de anesthesist Temesta Expedit smelttablet:   
   kalmerend

BELANGRIJK: Als u denkt dat de aangeboden medicatie niet correct is,
        vragen wij u dit te melden aan de verpleegkundige vóórdat 
   u de medicatie inneemt


